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Nu är det dags att ta ställning till aktuella frågor 
och påverka framtiden

LEDAREN 20.3.2017

Finlands Röda Kors ordinarie stämma som orga-
niseras i Helsingfors i juni är en stor gemensam 
kraftansträngning och ett ypperligt tillfälle att 
fatta beslut. Platsen och tidpunkten för stäm-
man kunde inte vara lämpligare och mer aktu-
ella. Både det självständiga Finlands 100-års ju-
bileum och de förändringar som pågår både i 
Finland och i världen runt omkring oss förplikti-
gar oss till att fatta goda och riktiga beslut.

Under våren 2017 har FRK:s avdelningar och 
distrikt möjlighet att ta ställning till aktuel-
la frågor och att påverka framtiden. Den verk-
samhetsstrategi som vi besluter om vid den 
ordinarie stämman styr centralbyråns, distrik-
tens och avdelningarnas verksamhet ända fram 
till år 2020. Det lönar sig att påverka utkastet 
till verksamhetsstrategi genom att kommente-
ra det redan innan det slutgiltiga beslutet om 
hur strategin skall se ut fattas vid den ordinarie 
stämman.

Under den verksamhetsperiod som nu går mot 
sitt slut har man inom Röda Korset utrett bland 
annat blodtjänstverksamhetens ställning och 
utvecklandet av utbildningen i första hjälpen, 
samt förberett en stadgereform på basen av de 
beslut som fattades vid den ordinarie stämman 
i Åbo 2014. Den snabba ökningen av antalet 
asylsökande år 2015 var egentligen det enda 
som inte hade kunnat förutspås i den nu gäl-
lande verksamhetsstrategin. Tack vare den be-
redskapskunskap och -nivå som finns inom Rö-
da Korset har organisationen en möjlighet att 
snabbt reagera och agera också i överraskande 
situationer. En god beredskapsnivå förutsätter 
dock ständig utveckling. Inom beredskapsverk-
samheten har man till exempel sedan början av 
1990-talet upprätthållit olika planer där man 
förbereder sig på en oväntad flyttningsrörelse 
till Finland.

Förberedelserna inför den ordinarie stämman är 
en process som består både av färdigt fastslag-
na moment och av samverkan mellan olika Rö-
da Kors-aktiva. Avdelningsforum, ordförande-
seminarier, utbildningstillfällen för frivilliga och 
andra sammankomster och förfrågningar har 
gjort det möjligt att påverka strategiprocessen. 
Den ordinarie stämman är ett steg, men ett vik-
tigt sådant, i processen att göra gemensamma 
val och förbinda sig till dem. Förändringar sker 
långsamt och därför är det bra att förbereda sa-
ker och förslag ordentligt.

De förändringar som sker både i världen och i 

det finländska samhället väcker frågor som ock-
så Röda Korset behöver kunna ta ställning till. 
Mängden första hjälps utbildning som ordnas av 
Finlands Röda Kors har minskat i samband med 
att konkurrensen ökat och marknaden vux-
it. Utbildningen i första hjälpen är viktig för Rö-
da Korset både när det gäller befolkningens all-
männa beredskapsnivå och förmåga att hjälpa, 
och ur ett medelinsamlingsperspektiv. Detta var 
något som man funderade på redan innan den 
ordinarie stämman i Åbo 2014. Nu pågår en 
process där syftet är att den avgiftsbelagda för-
sta hjälpen utbildningen skall komma att fung-
era som en skild enhet, som lättare kan sva-
ra mot det utbildningsbehov som finns runt om 
i landet, och som har bättre förutsättningar att 
klara sig i den ökade konkurrensen på området.

Social- och hälsovårdsreformen kan komma 
att påverka till exempel blodtjänstverksam-
heten, och frågor kring detta har man försökt 
reda ut under pågående stämmoperiod. Röda 
Korsets strävan till att hjälpa asylsökande har 
synliggjort ett behov av att omdefiniera hjäl-
pen i hemlandet i förhållande till myndigheter 
och övriga aktörer. I olika sammanhang har det 
ställts frågor om ifall Röda Korset kan agera, 
och hur Röda Korset i så fall bör agera, i situa-
tioner och frågor där många starka åsikter går 
isär, som till exempel i frågan om de papperslö-
sas situation.

Alla de tidigare nämnda frågorna är frågor som 
vi behöver fundera på inom Finlands Röda Kors. 
De hör samman med hur vi definierar tyngd-
punkterna för vår verksamhet och med vilka val 
vi väljer att göra. De förutsätter att vi utveck-
lar strukturerna för verksamheten och att vi ser 
till att det finns det stöd som behövs för att 
verksamheten skall fungera. Dessa interna frå-
gor väcker ofta starka känslor. Det viktigaste är 
dock att tänka på hur vi hjälper människor som 
är i behov av hjälp, både nära och fjärran. Det 
är alltid rätt att hjälpa. Genom att hjälpa kan vi 
bäst ta ställning till aktuella frågor och låta bli 
att fastna i onödiga gräl och utan att ställa olika 
hjälpbehövande mot varandra. 

Innan FRK:s ordinarie stämma den 10 – 11.6. är 
det ännu dags för distriktets årsmöte som hålls 
i Helsingfors den 22.4.2017. Där väljer vi nya 
förtroendevalda och fattar beslut i frågor som 
rör vårt distrikt. Välkomna med allihopa!

Hannu Harri
ordförande
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ORDINARIE STÄMMA I HELSINGFORS 10–11.6.2017

Du har väl redan anmält dig till vår ordina-
rie stämman som arrangeras den 10–11.6. 
på Finlandiahuset i Helsingfors? Mötet är 
viktigt: det är dags att avgöra riktlinjer-
na för vår verksamhet över de kommande 
åren, ta beslut om de nya stadgorna samt 
välja nya förtroendevalda.

Anmäl dig, reservera inkvartering och fixa 
resan – så snabbt som möjligt
Angående resan: Distrikten arrangerar samå-
kning. Ytterligare information får du från din 
egen distriktsbyrå. 

Anmälan inleddes 3.2 och avslutas 28.4. red-
net.rodakorset.fi/node/37885

På Rednet finns en elektronisk länk till anmäl-
ningsformuläret. Du kan anmäla dig till ordina-
rie stämman, kvällsfesten och de ungas förfest 
på ett och samma formulär. På sidan finns ock-
så anvisningar för reservering av inkvartering.

Påverka besluten
Verksamhetsstrategin 2018–2020: Vad ska vår 
organisation fokusera på under de kommande 
åren? Hur förändras världen? Vilka förändring-
ar måste ske i våra riktlinjer och organiseringen 
av vår verksamhet? Vilka förändringar hoppas 
du se i organisationsstradgorna? Din avdelning 
har fått förslag på den nya verksamhetsstrate-
gin och stadgorna i början av februari 2017.

Välkommen till Helsingfors i juni!
Under lördagen den 10.6 behandlas verksam-
hetsstrategin i ordinarie stämmans utskott med 
fokus på planering av den konkreta verksam-
heten. Beslut om strategin tas under söndagen 
den 11.6. Då avgörs också de nya stadgorna.

Personval (styrelse, fullmäktige): Valdebatten 
ordnas på lördagen den 10.6. och valet sker 
följande dag. 

Ha skoj och låt dig imponeras
Mötet inleds på lördagen med musik, fest-
tal och journalisten Arto Nyberg som värd. På 
kvällen möts vi igen på Musikhuset, då utlovas 
mat och program. 

Aktivera dig på Medborgartorget
På Medborgartorget strax in till Finlandiahuset 
blir du bjuden på upplevelser samt information 
och goda råd. På torget kan du bland annat tes-
ta dina första hjälpen-färdigheter samt fynda 
sommarkläder i Kontti-affären. På torget arrang-
eras program från och med tisdagen den 6.6, då 
vi kommer att se unga barn köa till docksjukhu-
set med sina teddybjörnar under armen.

Ytterligare information: av ditt eget distrikt, 
rednet.rodakorset.fi/stamman2017,  
rodakorset.fi/aktuellt/stamman  

Katso myös: finlandiatalo.fi och 
musiikkitalo.fi/sv

O
tto

-V
ille Väätäin

en
 

Folkmassor under inledningen av ordinarie stämman i Åbo mässcentrum i juni 2014. 
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ORDINARIE STÄMMA I HELSINGFORS 10–11.6.2017

Har du någonsin hört  
ordet gimis?
Gimis är gammal helsingforsiska, ett slang-
ord för trevligt eller roligt – och så är det 
ju att vara frivillig för Röda Korset! 

I samband med ordinarie stämman ordnas Gi-
mis-evenemangstorget på Medborgartorget, 
där frivilligverksamheten presenteras på ett 
mångsidigt sätt och organisationen visar upp 
allt från första hjälpen till vänverksamhet och 
internationellt bistånd.

Evenemangstorget Gimis öppnar i Helsingfors 
centrum tisdagen den 6.6. Torget kryllar av 
evenemang från tisdag till lördag klockan 11–
19 och på söndagen den 11.6 klockan 11–16.

I programväg utlovas bland annat musikuppträ-
danden, motionsstunder, diskussioner, hjälpar-
kurser samt program för barn.

Välkommen att aktivera dig– vi ses på torget!
 
Ytterligare information:  
Evenemangskoordinator  
Liina Sipilä, tfn 040 642 8270

Kom ihåg ordinarie stämmans viktiga datum

Kolla genast: Har du kommit ihåg att anmä-
la dig (senast 28.4) till stämman och reser-
verat inkvartering? Ditt distrikt ger informa-
tion bland annat om samåkning. 

Senast i slutet av mars: Avdelningarnas 
och distriktens kommentarer till utkasten för 
verksamhetsstrategin och stadgarna. Avdel-
ningarna och distrikten fick utkasten i början 
av februari. Samtidigt skickades också mallar 
för fullmakter och information om mängden 
röstberättigade företrädare per avdelning.

Senast 28.4: Kandidaterna för de förtroen-
devalda som väljs under mötet presenteras 
för valnämnden. Nämnden består av distrik-
tens röstberättigade företrädare. 

Senast 12.5: Avdelningarna och distrikten 
får en officiell mötesinbjudan samt förslag 
på verksamhetsstrategin och de nya stad-
gorna. Samtidigt postas den kommande val-
nämndens förslag på förtroendevalda och 
mötets programblad. 

Ju
ssi V
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Dockor och teddybjörnar som är i behov av omhändertagning är välkomna till docksjukhuset på Medborgartorget.
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Gimis kutsuu kesän parhaisiin vapaaehtoishommiin!

Yleiskokouksen yhteydessä Helsingin Kansalaistorilla järjestetään 6.-11.6. iloinen ja kesäinen 
kaupunkijuhla, Gimis – Punaisen Ristin tapahtumatori. 

Tapahtuma toteutetaan vapaaehtoisvoimin ja mukaan tarvitaan runsaasti vapaaehtoisia monen-
laisiin rooleihin: tapahtuman rakennukseen, infopisteelle, auttajakurssien vetäjäksi, kahvilanpitä-
jäksi, lasten telttaan tai vaikkapa lavalle esiintymään! Jokaiselle löytyy varmasti sopiva homma, 
olit sitten monta vuotta toiminnassa mukana ollut konkari tai vasta tutustunut SPR:ään!

Vapaaehtoishaku on käynnissä 15.4. saakka piirin nettisivuilla löytyvän linkin kautta hup.punai-
nenristi.fi > gimis. Samalla lomakkeella voit hakea mukaan vapaaehtoiseksi yleiskokoukseen vii-
konloppuna 10.-11.6. Lisätietoja löytyy Rednetistä sekä 3.4. alkaen myös osoitteesta www.gi-
mis.info. Tule mukaan rakentamaan kaikkien aikojen yleisötapahtumaa - tervetuloa Gimikseen!

Tiedustelut: Liina Sipilä, tapahtumakoordinaattori, sähköposti liina.sipila@redcross.fi

Distriktet stöder avdelningars 
deltagande i stämman vid behov

Helsingfors och Nylands distrikt har möjlighet 
att stöda avdelningars medverkan i den ordi-
narie stämman, ifall avdelningens finansiel-
la situation gör det svårt att sända represen-
tanter till stämman. Distriktet kan bevilja ett 
stödpaket som täcker en representants delta-
gande i stämman (dvs. möteskostnader, lunch 
och kaffe samt lördagens fest). Värdet på mö-
tespaketet är 90 euro. Ansök om bidraget ge-
nom att skicka en fritt formulerad ansökan till 
distriktets verksamhetsledare per e-post: pe-
tri.kaukiainen@rodakorset.fi. Ansökan bör va-
ra inlämnad senast den 2.5.2017.

Kandidater till fullmäktige och 
till organisationens styrelse

Vid den ordinarie stämman väljs en ordföran-
de för organisationen (styrelsens ordförande), 
tre viceordförande för styrelsen, sex övriga 
styrelseledamöter, en ordförande för fullmäk-
tige, fullmäktiges viceordförande, 23 ledamö-
ter och 23 suppleanter för fullmäktige samt 
tre revisorer och tre revisorssuppleanter.

Valen förbereds av en valnämnd som består 
av distriktens stämmorepresentanter. Linda 
Basilier från Helsingfors och Nylands distrikt 
fungerar som valnämndens ordförande.

Distriktets styrelse diskuterade preliminärt di-
striktets förslag till kandidater för fullmäkti-
ge och för organisationens styrelse. Beslut 
om kandidaterna tas vid styrelsens extra möte 
den 22.4.2017.

Distriktsstyrelsen uppmuntrar avdelningarna 
att föra en aktiv dialog om kandidatuppställ-
ningen inom sin region, och att föreslå såda-
na kandidater som förbinder sig till organisa-
tionens grundprinciper, och som har förmåga, 
kunskaper och färdigheter att förverkliga or-
ganisationens vision och strategi. Kandidater-
na bör ha ett brett nätverk av kontakter och 
bra förbindelser till samhället, samt möjlighet 
att ägna tid åt Röda Korsets förtroendeupp-
drag.

Kandidatförslagen bör lämnas in senast den 
28.4. Mera information och nödvändiga blan-
ketter finns på RedNet.

Möte för de röstberättigade 
representanterna 22.5.

Vi bjuder in de röstberättigade representan-
terna från de olika avdelningarna inom Hel-
singfors och Nylands distrikt till en gemensam 
träff måndagen den 22.5 kl. 18 – 20. Platsen 
är mötesutrymmet Veranda 1 i Finlandiahuset, 
(ingång från Karamsinsstranden, dörr K4). Det 
bjuds på kaffe och något salt från och med kl. 
17.30.

Under kvällen finns det möjlighet att diskutera 
olika frågor med anknytning till den ordinarie 
stämman, t.ex. förslaget till verksamhetsstra-
tegi och utskottsbehandlingen av densamma.

En inbjudan kommer att skickas till alla röst-
berättigade representanter senare i vår, men 
det lönar sig att skriva in datumet i kalendern 
redan nu.

ORDINARIE STÄMMA I HELSINGFORS 10–11.6.2017



7

BERÄTTA OM EVENEMANGEN
Lägg ut era evenemang på nätet
rednet.rodakorset.fi

TYCK TILL på Facebook 
Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi

TA KONTAKT 
Personalens e-postadresser är i form av förnamn.efternamn@rodakorset.fi

RING OCH BIDRA
0600 12220 (20,28 €/samtal + lna)

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!
Det röda korset på vit botten är ett skyddstecken och en symbol för arméns sjukvård. Det skyd-
dar civila, hjälparbetare och sårade soldater vid kriser. Märket ägs av de stater som har förbun-
dit sig att följa krigets lagar eller Genèvekonventionerna, Finland är en av dem. Röda Korset har 
rätt att använda skyddstecknet för att markera sin verksamhet och övervaka användningen av 
märket. Läs mer humanitaarinenoikeus.fi

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

DELA VÅRA BILDER Instagram
youtube.com/suomenpunainenristi

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
När du loggar in på punaisenristinkauppa.fi kan du behändigt beställa allt avdelningsmaterial 
under Osastomateriaalit. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med myynti@rodakorset.fi

Finns det ledare för jubileumsårets  
hjälparkurser i din avdelning också? 

Finlands Röda Kors gåva till 100-årsjubileran-
de Finland är att ge tusentals människor nya 
kunskaper i första hjälpen genom en timme-
slång hjälparkurs. Att bidra till hälsa och be-
redskap i närsamhället hör till Röda Korsets 
grunduppgifter. Hjälparkursen är ett sätt att 
göra samhället starkare: när en nödsituation 
uppstår finns en kunnig hjälpare då mer san-
nolikt på plats.

Alla rödakorsavdelningar kan ordna entim-
meskursen. Kursen är gratis och har låg trös-
kel för deltagande. I samband med kursen kan 
man behändigt presentera den verksamhet 
som finns i avdelningen och regionen och in-
formera om längre kurser i första hjälpen. Vi 
har alla det gemensamma målet att engagera 
nya volontärer i vår verksamhet.

Under kursen lär man sig att stilla en blöd-
ning, se till att en patient kan andas och skyd-
da patienten mot kyla. Under kurstimmen får 
deltagarna se exempel och öva på hjälpsitua-
tioner med hjälp av anvisningskort.

Kursmaterialet och anvisningarna är enkla att 
använda. Grundläggande kunskaper i första 
hjälpen räcker till för kursledarna och distrik-

tet ger stöd och inskolning om det känns be-
svärligt. Man kan ordna kursen när som helst 
under året. Avsikten är att minst lika många 
kurser ordnas som Röda Korset har avdelning-
ar och det vore fint om antalet kurser blir hö-
gre än så.

De första avdelningarna har redan ordnat hjäl-
parkurser och responsen har varit väldigt po-
sitiv.

Visst är din avdelning också med!
 
Päivi Piili 
Utbildningsplanerare, första hjälpen och hälsa

N
iklas M

eltio
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JUBILEUMSÅRET INOM RÖDA KORSET

Ordna en hjälparkurs i ditt område jubileumsåret till ära

Att ordna en hjälparkurs är lätt, roligt och 
nyttigt. Kursen har planerats jubileumsåret 
till ära och varar i en timme. Under kursen 
lär vi oss hur man stoppar blödningar, säker-
ställer fria andningsvägar i olika situationer 
och skyddar patienten från kyla. 

Kassen är gjort av gamla västar för frivilli-
ga, och i den finns instruktioner och allt nöd-
vändigt material för att ordna en kurs. För 
att kunna hålla kursen räcker det att man har 
grundläggande kunskaper om första hjälpen 
och om man så önskar kan evenemanget ord-
nas tillsammans med en annan avdelning eller 
ett annat distrikt.

I kassen finns enkla instruktioner för hur en 
kurs genomförs. Minnespinnen innehåller utö-
ver elektroniska anvisningar även första hjäl-
pen-videor, som man före övningen kan vi-
sa för deltagarna. Instruktionskorten berättar 
hur du ska agera i en första hjälpen-situation. 
Dessutom innehåller kassen olika typer av 

förbandsmaterial och ett skyddstäcke. I varje 
kasse finns även 25 intyg till deltagarna i hjäl-
parkursen. 

Ange information om kursen som 
du ordnade
Det är viktigt att fylla i blanketten på webben 
rednet.rodakorset.fi/hjalpare140v efter kur-
sen och berätta antalet deltagare. Vi informe-
rar om antalet nya hjälpare under året till an-
dra som en del av Finland 100-jubileumsåret, 
baserat på den informationen vi får in.

Kom ihåg att samla in deltagarnas e-post-
adresser. När du anger deltagarnas e-post-
adresser på webblanketten kan vi tacka dem 
personligen i slutet av jubileumsåret.

Kassen kan beställas från webbutiken:  
punaisenristinkauppa.fi.

Ytterligare information:
Utbildningsplanerare   
Päivi Piili, tfn 020 701 2170 

Päivi K
ap

iain
en

-H
eiskan

en

Mari Järvisalo lägger ett tryckförband och Ritva Kettunen agerar patient på en hjälparkurs i avdelningen i Nyslott.
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KOMMUNALVALET DEN 8.4.2017

Ställ frågor och debattera 
under kommunalvalet

Arrangera Röda Korsets  
historieutställning på din ort

Under kommunalvalet den 8.4 har vi möjlighet 
att påverka förutsättningarna för föreningarnas 
och kommunernas verksamhet i framtiden. En 
välmående kommun känner till sina föreningar, 
skapar förutsättningar för verksamheten och 
stöder frivilligarbetet. De frivilliga skapar sam-
hörighet, stärker tryggheten i vardagen och 
välfärden i kommunerna. 

Frågor att ställa i samband med valdebatten: 

1. Volontärerna som en resurs för  
främjandet av välfärd och hälsa
Organisationen har kring 500 lokalavdelningar 
med 40 000 verksamma frivilliga. De dejoure-
rar och ger första hjälpen på olika evenemang, 
möter ensamma personer, stöder immigran-
ternas integration, erbjuder stöd och hjälp vid 
pluspunkter, ordnar jippon i anknytning till sex-
uell hälsa och upplyser om rusmedel. 
• Hur kan kommunen ta frivilliga och fören-

ingar i beaktande samt använda dem som 
en resurs för att främja hälsa och välfärd?

• Hur kan kommunen stöda frivillig- och för-
eningsverksamhet?

• Hur lyssnar kommunen på den information 
som föreningar och frivilliga har om männ-
iskornas välmående?

2. De frivilliga är redo i överraskande  
situationer
Röda Korset har den lagstadgade uppgiften att 
bistå myndigheter vid olyckor eller samhälleli-
ga störningar. Över 5 000 frivilliga är utbildade 
till att bistå myndigheter vid olika larmsituatio-
ner. Vi koordinerar den Frivilliga räddningstjäns-
ten (Vapepa), som består av 52 föreningar med 
22 000 frivilliga som är redo att hjälpa myndig-
heter i stödande uppgifter. 

En god beredskap kräver att organisationen 
upprätthåller färdigheter genom utbildning och 
övningar tillsammans med olika aktörer och 
myndigheter. För detta behöver verksamheten 
stöd av aktiva samarbetspartners och resurser, 
så som utrustning och lokaler.
• Hur kan kommunen ta frivilliga och fören-

ingar i beaktande i deras roll som stöd för 
myndigheter och en del av beredskapen för 
akut bistånd?

• Hur kan kommunen stöda och uppmuntra 
frivillig- och föreningsverksamhet?

Ett paket på fem bildaffischer som visar vår 
historia kommer till ert förfogande i april. 
Med hjälp av affischerna berättar vi om det 
arbete vi har utfört i Finland inom folkhäl-
sa, socialtjänster, första hjälpen samt un-
der krigstiden. Den femte affischen lyfter 
upp de mest betydelsefulla stunderna av 
internationellt biståndsarbete.

Det produceras två olika set av affischerna. 
De så kallade Finetag-affischerna i storlek A0 
(841 x 1198 mm) är självhäftande och återan-
vändbara. Ni kan kostnadsfritt låna ett Fine-
tag-affischpaket från er distriktsbyrå från och 
med vecka 13.

Affischerna trycks även i mindre storlek (700 x 
1000 mm). Dessa mindre pappersaffischer kan 
ni från och med vecka 10 beställa kostnads-
fritt från webbutiken (punaisenristinkauppa.
fi). I paketet ingår ett häfte som ger informa-
tion och bakgrund till utställningen i form av 
dagboksanteckningar av en fiktiv sjukskötare. 
Texten baserar sig på verkliga händelser trots 
den fiktiva formen.

Den samma sjukskötaren iakttar vår historia 
även på våra Facebook-sidor. Berättelsen har 
redan börjat; följ med genom att gilla och dela.

Reservera utställningsplats i god tid
Ni kan ställa ut utställningen när som helst 
från och med april. Den kan äga rum i avdel-
ningens egna utrymmen eller i era samarbets-
partners utrymmen, i biblioteket eller kom-
munhuset. Den traditionella Rödakorsveckan 
8 -14.5 erbjuder ett bra tillfälle för att ordna 
utställningen.

Utställningen fungerar bra i samband med 
hjälparkursen. Vid sidan om utställningen har 
ni även ett bra tillfälle att berätta om avdel-
ningens egen historia.

Ytterligare information:
Informatiker   
Mari Vehkalahti, tfn 020 701 2233

Läs mer om jubileumsåret på RedNet:  
rednet.rodakorset.fi/node/42635
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Ny energi till avdelningarna genom utbildning 

Är du intresserad av frivilligarbete med närståendevårdarfamiljer?

Utbildningar inom Livfullt liv erbjuder avdel-
ningarna en utmärkt möjlighet att presen-
tera den lokala verksamheten och få med 
nya frivilliga. Det finns flera som kommer 
till utbildningen för att få stöd i den nya 
livssituationen men samtidigt vill de veta 
mera om frivilligverksamheten. Efter sin ar-
betskarriär vill människor hitta en betydel-
sefull sysselsättning där de kan använda 
sitt kunnande och sina erfarenheter. 

Som bäst skapar utbildningen ny verksamhet. I 
Kallio-Käpylä-avdelningen (Berghåll-Kottby-av-
delningen) i Helsingfors har man till exem-
pel grundat ett Livfullt liv-nätverk, som regel-
bundet samlas i avdelningens utrymmen och 
planerar sin egen verksamhet. Nätverket har 
bland annat varit med och arrangerat jul- och 
vändagscafé. Även i Savo-Karjala-distrikt (Sa-
volax-Karelen-distrikt) i Joensuu drar man 
igång motsvarande verksamhet. I Iisalmi har 
man inlett stödverksamhet för närståendevår-
dare på träningsdeltagarnas initiativ.

Röda Korset deltar i ett spetsprojekt för 
att utveckla hem- och anhörigvården. Avsik-
ten med social- och hälsovårdsministeriets 
projekt ”Hemvård för äldre utvecklas och 
närståendevården för alla ålderskategorier 
förbättras” är att trygga lika och mer välko-
ordinerade tjänster för närstående- och an-
hörigvårdare samt äldre personer. 

I dag arbetar man med att utveckla närståen-
devården bl.a. i Sydvästra Finlands och Egent-
liga Finlands distrikt. I Sydvästra Finland på-
går ett pilotprojekt med en första hjälpen-kurs 
som har tagits fram för närståendevårdare 
och där utbildas volontärer. Kurser kommer 
att ordnas i S:t Michel och stadens kranskom-
munder från och med mars. Nya volontärer är 
välkomna att delta i verksamheten!

Distriktet har en samarbetspartner i Esso-
te, samkommunen för social- och hälsovårds-
tjänster i Södra Savolax, vilket ger möjlighet 
att utveckla mer medmänskliga och mångsidi-
ga tjänster i framtiden. Redan nu får närstå-

endevårdare bland annat kamratstöd och ut-
bildning i första hjälpen, vård och omsorg av 
rödakorsvolontärer.

Ytterligare information:
Koordinator för närståendevården   
Sisko Aalto, tfn 020 701 2121 

Regionarbetare för stödet för  
närståendevårdare i Sydöstra Finlands   
Johanna Vihervaara, tfn 040 860 1396 

Utbildningarna inom Livfullt liv inleddes vå-
ren 2015 och i januari 2017 ordnades den 70:e 
träningen i Jyväskylä. Över 600 personer har 
deltagit i utbildningarna.

Ytterligare information och teamets  
kontaktuppgifter:  
rednet.punainenristi.fi/tayttaelamaa
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Kommande evenemang för  
närståendevårdare 
• Må väl-dagar för män som sköter en 

anhörig, Heinola 1–12.5.2017
• Må väl-lägerdagar för alla närståen-

devårdare, Yyteri bad, Björneborg  
4–5.5.2017

• Satakunta distrikts läger för närstå-
endevårdare, Bastuskär, Björneborg 
3–7.7.2017
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SOMMAREN 2017 PÅ RÖDA KORSET

Vid nyår började två F2F-regionkoordinatorer 
jobba i Uleåborg och Helsingfors. Koordinato-
rerna ansvarar för rekrytering, utbildning, ar-
betsavtal, frågor gällande arbetsförhållanden 
samt inskolning bland fejsarna i sina ansvars-
städer. De ansvarar också för färdteamen.

Under sommaren besöker färdteamen vårt 
lands största städer i en husbil. Bilarna gör 
det möjligt att övernatta billigt och i varje 
bil finns 4–6 fejsare i team som byts ut var-
je vecka. Till exempel från Uleborg reser färd-
teamen under den första veckan till Rovanie-
mi och Sodankylä och under följande vecka till 
Kajana och Idensalmi. Från Helsingfors besö-
ker team Ekenäs och Hangö. 
 
Regionkoordinator i Uleåborg är  
Tuomas Mattila, tfn 020 701 2190

Regionkoordinator i Helsingfors är  
Riku Slioor, tfn 020 701 2338

Ytterligare information:
Centralbyråns F2F-koordinator   
Vesa-Matti Salomäki, tfn 020 701 2014

Röda Korset är en populär samarbetspartner 
för festivalarrangörerna. Vi erbjuder festivaler 
första hjälpen-grupper och experter inom rus-
medel- samt hiv- och sexualarbete. 

• Första hjälpen-grupperna använder en avtals-
mall som finns på Rednet och alla aktörer som 
deltar I evenemanget ombeds underteckna 
tillståndet samtidigt: rednet.punainenristi.fi/
node/6210

• Läget med jouren och tillstånden uppdateras i 
god tid på den nationella festivallistan. Frivilliga 
inom de hälsofrämjande programmen kan an-
mäla sig på samma lista, som finns på RedNet. 
Du hittar den på FHJ-gruppernas, hiv- festival- 
och drogförbyggandearbetets sidor. 

• Förfrågan om jourtillstånd kan också delegeras 
till festivalkoordinatorn. Denna förenar alla ak-
törer som deltar i evenemanget.

• Information om de aktörer som rör sig på avdel-
ningens område ges till första hjälpen-gruppen, 
och ifall gruppen inte har jour, till ordförande.

• Alla som jobbar på festivalerna utbildas i Vanda 
den 22.4.2017. Läs mer: rednet.punainenristi.
fi/node/42273

• Ta kontakt: festarit@punainenristi.fi

Sommargummikampanjen påminner om vikten 
av att använda kondom och i år talar kampan-
jen särskilt för respekt och tillit gentemot part-
nern. Kampanjen ordnas för 22:a gången och 
drar igång på YleXPop i Lahtis den 3.6. Kam-
panjen är också med på Ruisrock, Weekend 
Festival och Blockfest. På festivalerna mö-
ter frivilliga ungdomar för att snacka säker sex 
och användning av kondom. Under sommaren 
delar de frivilliga ut 200 000 kondomer och på 
evenemangen kan ungdomarna ta kondomkör-
kort vid den så kallade sexkiosken.

Bli frivillig!
En tvådagars kurs i hiv- och sexualhälsoarbe-
te ordnas den 6–7.5 i Helsingfors för alla som 
är intresserade att bli frivilliga. I kursen ingår 
en förhandsuppgift, expertföreläsningar och 
grupparbeten. Kursen (inkl. logi, mat och kaf-
fe) kostar 20 euro för medlemmar, 40 euro för 
övriga. Organisationen ersätter resekostnader 
för den del som överstiger 40 euro enligt det 
billigaste färdmedlet. 

Nya fejsaruppdrag Festivaljouren närmar sig  
– gör så här!

Delta i Sommargummievenemang och –utbildningar!

Läs mer och anmäl dig:  
rodakorset.fi/kom-med/i-hiv-och-aids-arbetet

Ytterligare information:
Koordinator för hiv-/sexualhälsoarbetet  
Sanna Rantanen, tfn 020 701 2172
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Nätbössan blir allt mer personlig

Eftersom användningen av kontanter minskar, 
måste vi hitta på nya metoder för medelan-
skaffning. Många avdelningar har redan tagit i 
bruk nätbössan bland annat vid nödinsamling-
ar och på Hungerdagen.

Den finskspråkiga nätbössan har förnyats. Nu 
finns flera insamlingsändamål och bössan kan 
förses med valfri bild, vilket gör insamlingen 
mer personlig än tidigare. Grundaren av böss-
san kan också tacka för mottaget bidrag.

Nätbössan lämpar sig ypperligt för märkes-
dagsinsamlingar, ifall födelsedagsbarnet vill 
skänka sin gåva till ett gott ändamål. Bekanta 
dig med den förnyade nätbössan på adressen 
oma.punainenristi.fi.

Ta vara på MobilePay-appens nya 
nummer

Röda Korsets MobilePay-donationsnummer 
har ändrats. Nu är det möjligt att donera valfri 
summa antingen till katastroffonden eller till 
inlandshjälpen via mobilappen MobilePay. Mo-
bilePay är ett bra alternativ för donation när 
man inte bär kontanter på sig. MobilePay är 
fortfarande rätt ny och okänd för många men 
räknas bli allt viktigare i takt med den minska-
de användningen av kontanter. Förra hösten 
beräknades MobilePay ha redan åtminstone 
360 000 användare. Fördelen med MobilePay 
är att donationen inte förorsakar kostnader 
varken för givaren eller Röda Korset.

Röda Korsets Mobile Pay-donations-
nummer är:
• 1001 –donation till katastroffonden
• 2002 –donation till inlandshjälpen

Instruktioner för givaren:
1. Öppna MobilePay-appen och logga in.
2. Skriv in summan.
3. Tryck på ”Välj mottagare” och skriv in  
 nummer 1001 eller 2002. Välj  
 mottagarfältet och tryck på ”Forsätt”. 
4. Godkänn betalning genom att svepa med  
 fingret i skärmens nedre kant.

Beställ Betydelsefulla gåvor för 
att säljas vid avdelningen

Ifjol omvandlades Märkesgärningen till en Be-
tydelsefull gåva, vars intäkter kan användas 
till att stöda katastroffonden eller inlandshjäl-
pen. Avdelningen kan också sälja Betydelse-
fulla gåvor och beställa dem kostnadsfritt via 
nätbutiken då beställaren är loggad in med si-
na avdelningskoder. Försäljningsintäkterna be-
talas till insamlingskontot när gåvorna är sål-
da. Betalningsinstruktioner skickas i samband 
med beställningen och finns också på Red-
net-gruppen SPR Tuotemyynti. Det går också 
att beställa broschyrer om den Betydelsefulla 
gåvan som kan delas ut vid avdelningen. 

Grunda ett insamlingsteam inför 
Hungerdagen

Att grunda insamlingsteam vid avdelningar-
na är ett av organisationens viktigaste ut-
vecklingsmål, visar Hungerdagens feedback-
enkät. Många insamlingsledare önskar stöd 
av en grupp som de kan bolla idéer och de-
la ansvar med. Särskilt på större orter behövs 
mycket folk till rekryteringen av nya insamla-
re och likväl är det viktigt att informera om in-
samlingen. 

Nu har ni ett ypperligt tillfälle vid avdelningen 
att samla ihop ett team som ansvarar för in-
samlingens planering, utförande och kommu-
nikation. Det lönar sig för var och en att re-
flektera över sin roll. Ifall alla inte behövs till 
insamlingen, vilka andra uppgifter kunde till 
exempel första hjälpen-gruppen axla? Hur är 
det med dem som inte vill gå ut med insam-
lingsbössan, men ändå vill bidra till Hungerda-
gen? Insamlingen blir givande när alla får en 
lämplig uppgift. 
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Hej du som ansvarar för  
skolsamarbetet, din e-post finns 
väl i Röda Korsets register? 

Det elektroniska nyhetsbrevet som är avsett 
för lärare skickas nu även till frivilliga som an-
svarar för skolsamarbete i sitt område. Ny-
hetsbrevet, som skickas cirka 6-8 gånger om 
året, innehåller information och idéer som 
man kan använda på möten med lärare och 
läroanstalter.

Ta kontakt med din avdelning om din e-post in-
te ännu finns i vårt register. Avdelningen fyller 
i J-korten och levererar dem till distrikten som 
sparar informationen i On Demand-systemet.

Ytterligare information:
planerare för medelanskaffning   
Eeva Arrajoki, tfn 020 701 2274

Säkra din plats på KOMIA!-lägret 

Anmälningen till det unika första hjälpen –
storlägret pågår som bäst. Lägret är öppet 
för alla. Fram till slutet av april är deltagarav-
gift 110 euro och därefter 150 euro. Deltagar-
avgiften inkluderar inkvartering, mat och möj-
lighet att obegränsat delta i lägrets program. 
Lägret ordnas 3 -6.8 i den forna flygkrigssko-
lan i Kauhavas mäktiga utrymmen och omgiv-
ning. Kom med och ta med dig din vän, familj 
och andra nära! 

Läs mer: rednet.punainenristi.fi/komia

Kom till Världen i byn-festivalen! 

Röda Korset deltar synligt i festivalen, med 
finns såväl internationella program som pro-
gram från hemlandet samt Blodtjänsten. Te-
mat i år är medborgarsamhället. Kärnan i Rö-
da Korsets verksamhet är lokal närvaro runt 
om i världen och starkt deltagande såväl i lo-
kala gemenskaper som i medborgarsamhällets 
högre nivå. Festivalen ordnas 27-28.5 i Kajsa-
niemi-parken i Helsingfors.  

Läs mer: maailmakylassa.fi/svenska

Ytterligare information:
planerare för internationellt påverkansarbete 
och kommunikation  
Pekka Reinikainen, tfn 020 701 2081

Första hjälpen –utbildning till 
skolelever 

Röda Korset och LokalTapiola erbjuder åter-
upplivningsutbildning till 30 000 skolelever 
runt om i Finland. I utbildningen lär sig 5.- och 
6. klassister grunderna för återupplivning samt 
hur man larmar efter hjälp. En första hjälpen –
förpackning ges till skolorna, som barnen kan 
låna efter utbildningen. Utbildningarna pågår 
hela år runt om i landet. 

Läs mer: hjalteskolning.fi

Ytterligare information:
chef för första hjälpen –utbildning  
Mirja Sjöberg, tfn 0400 787 135

Världen i byn-festivalen 2017 lyfter fram medborgarsam-
hället. Den regionala betoningen ligger på Latinamerika. 
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RÖDA KORSET 140 ÅR

Röda Korsets ideologi om att opartiskt vårda 
soldater rotades i Finland för 140 år sedan. I 
Finlands autonoma storfurstendöme grunda-
des en förening för att hjälpa ”sjuka och såra-
de”.

Den sjunde maj 1877 väckte två tävlande an-
nonser från Röda Korset undran i Helsingfors 
Dagblad.

Den underavdelning som hade grundats i Fin-
land av Ryska Röda Korsets vädjade till fin-
ländarna att delta i föreningens verksamhet 
och samla in medel för att hjälpa de som ska-
dades i turkiska kriget.

I den andra annonsen bjöd man in stadsborna 
att samma kväll  grunda en egen nationell rö-
dakorsförening i Finland.

En månad tidigare hade Ryssland och Turki-
et hamnat i krig. Eftersom Finland var en del 
av det ryska furstendömet var det sannolikt 
att också finländska soldater skulle skickas till 

Kaukasus för att kriga som en del av den rys-
ka armén.

Ryska Röda Korset ville hjälpa skadade solda-
ter och bad finländarna med i biståndsopera-
tionen. I Finland befarade man dock att bis-
tåndsarbetet skulle rikta sig endast till att 
stöda Ryska arméns egna mediciniska vård. 
Man ansåg att det var ett bättre alternativ att 
grunda en egen förening, Finlands Röda Kors.

Det konstituerande möte den sjunde maj var 
en succé. En egen nationell förening inrätta-
des, och dess huvudsakliga uppgift var att 
hjälpa sjuka och sårade soldater. Finlands Rö-
da Kors var en del av det ryska Röda Kor-
set under kriget och samarbetade med dem. I 
konstituerande mötet framhävdes att förenin-
gen ändå är självständig och att en viktig upp-
gift är att hjälpa i hemlandet.

Redan då var strukturen speciell i och med or-
ganisationens princip att det bara kan finnas 
en rödakorsförening i varje land.

Den första biståndsoperationen var 
ett fältsjukhus till fronten

I den nya föreningen agerade man snabbt. En 
insamling för att skicka ett fältsjukhus till tur-
kiska kriget inleddes omedelbart.

En ambulans med 50 platser, dvs. ett fältsjuk-
hus, kunde man utrusta två månader efter fö-
reningens grundande. Sjukhusets utrustning 
möjliggjorde även ganska krävande kirurgiska 
operationer och vård för tillfriskande.

Sjutton finländska arbetare och sjukhuset 
skickades med tåg till fronten den nionde ju-
li 1877. Sjukhuset placerades i Erevan i när-
heten av fronten vid bergen Ararat. Sjukhuset 
fick dock inte så många patienter som förvän-
tat. Inom cirka fem verksamhetsmånader vår-
dades ungefär 160 patienter på sjukhuset. 
Antalet var en stor besvikelse för personalen.

Mer lyckade berättelser stod ändå framför un-
der de kommande åren.

Text: Kiia Etelävuori

Finlands Röda Kors grundades för att hjälpa soldater 
i turkiska kriget

Viktiga årtal i 
distriktets historia

• Röda Korsets Nylands läns distrikt 
grundades i april 1946.

• Distriktet organiserades om tillsam-
mans med de övriga distrikten vid ett 
möte den 28.12.1950. Detta häng-
de ihop med att Finlands Röda Kors 
genom en förordning blev en offent-
ligrättslig förening, samtidigt som man 
bröt de organisatoriska band som man 
tidigare hade haft med Mannerheims 
Barnskyddsförbund rf.

• Distriktet delades in i två skilda dist-
rikt (Helsingfors distrikt och Nylands 
distrikt) för perioden 1952 – 1956.

• Distrikten slogs samman år 1957 till 
Helsingfors och Nylands distrikt. 
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Osastojen taloustukeen 
lisää resursseja

Liisa Karhu (Savo-Karjalan piiristä) on aloit-
tanut 1.3.2017 keskustoimiston taloustiimis-
sä osastokirjanpidon tiiminvetäjänä. Hänen 
vastuulleen tulee osastojen kirjanpidon, ti-
linpäätösten, tulosraportoinnin, viranomais-
raportoinnin, koulutuksen ja ohjeiden lisäksi 
osastojen talouteen liittyvien sekä osastojen, 
piirien ja keskustoimiston välisten prosessien 
ja toimintamallien kehittäminen sekä toimin-
nantarkastajien ja rahastonhoitajien koulutta-
minen ja ohjeistaminen talouden osalta. Liisan 
työpiste sijaitsee Joensuussa Savo-Karjalan 
piirin tiloissa. 

Liisaan voit olla yhteydessä kaikkiin osastota-
louteen liittyvissä kysymyksissä. hteydenotot 
osoitteeseen sprosastokirjanpito@redcross.fi 
tai puh. 0400 239 649?.

Tulossa:
Koulutus rahastonhoitajille 
18.5. klo 17.30

Osastojen rahastonhoitajille 
järjestetään koulutus tors-
taina 18.5. klo 17.30 alkaen 
piiritoimiston tiloissa, osoi-
te Salomonkatu 17 B, 3. krs, 
Helsinki. 

Kutsu koulutukseen lähete-
tään suoraan rahastonhoita-
jille.

Kerro tarinasi!

Suomen Punainen Risti viettää 140-vuotisjuhlavuotta 2017. Vuoden aikana kerromme järjestön 
työstä Suomen historian käännekohdissa.

Millaisia muistoja sinulla on Suomen Punaisesta Rististä? Oletko saanut apua Punaiselta Ristiltä 
tai ollut vapaaehtoisena? Haluatko jakaa jonkin muun tarinan historiamme varrelta?

Lähetä tarinasi osoitteeseen info@punainenristi.fi. Julkaisemme osan tarinoista Punaisen Ristin 
viestintäkanavissa. Voit lähettää myös kuvia.

Kerro viestissäsi, haluatko tarinan julkaistavaksi nimelläsi vai nimettömänä.
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HUPin kevätkokous pidetiiin 21.4.1979 Järvenpäässä. 
Edessä oikealla Uolevi Sandroos, piirin puheenjohtaja En-
sio Rajaniemi ja Järvenpään valtuuston puheenjohtaja Jor-
ma Lehtonen.

Piirin vuosikokous 22.4.2017

Helsingin ja Uudenmaan piirin vuosikokous 
pidetään lauantaina 22.4.2017 klo 10 alkaen. 
Ilmoittautuminen alkaa ja aamukahvia on tar-
jolla jo klo 9. Kokouspaikka on Tekniskan sa-
lit, osoite Eerikinkatu 2, 6. krs, 00100 Helsin-
ki. 

Aamukahvia on tarjolla, kokousedustajien il-
moittautuminen ja valtakirjojen tarkastus al-
kaa klo 9. Varsinainen kokous alkaa klo 10. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asi-
at sekä jaetaan tasavallan presidentin myön-
tämät pronssiset ansiomitalit sekä palkitaan 
piirin vuoden osasto ja vuoden nuori toimija. 
Kultaisen ja hopeisen ansiomitalin saajat kut-
sutaan Punaisen Ristin yleiskokoukseen vas-
taanottamaan huomionosoitus.

Kokousasiakirjat postitetaan osastoille vii-
meistään 7.4. Ilmoittautumislinkki lähetetään 
myöhemmin, mutta ilmoittautua voi jo nyt 
sähköpostilla hup.neuvonta@punainenristi.fi 
tai puh. 020 701 2360/Helena Heinonen. Ko-
koukseen tulee tarjoilujen vuoksi ilmoittautua 
etukäteen.
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ENNAKKOLUULOTON EDELLÄKÄVIJÄ 2017

Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus 
Sunniva Drakelle

Punainen Risti jakaa rasisminvastaisella viikol-
la tunnustuksia yhteisöille ja yksittäisille hen-
kilöille, jotka ovat edistäneet ihmisten yhden-
vertaista kohtelua. Helsingin ja Uudenmaan 
piirin tunnustuksen sai tänä vuonna ihmisoi-
keusaktivisti Sunniva Drake. Tunnustus jaettiin 
Narinkkatorilla Punaisen Ristin rasisminvastai-
sen viikon tapahtumassa. 

Sunniva Drake on osoittanut omalla toimin-
nallaan ennakkoluulottomuutta ja rohkeut-
ta hakiessaan vastauksia ja ratkaisuja maa-
hanmuuton sekä kotoutumisen pulmakohtiin 
tinkimättömällä tavallaan. Samalla Drake on 
toiminut esimerkkinä tavallisen kansalaisen 

omien valintojen merkityksestä moniarvoisen 
lähiyhteisön ja yhteiskunnan kehittymisessä.

Päivätyökseen Drake toimii Espoon kaupun-
gin kirjastopalveluiden aluejohtajana. Dra-
ken ennakkoluuloton asenne on nostanut 
maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden 
osuutta kirjastohenkilökunnassa, joka puo-
lestaan on monipuolistanut kaupunginkirjas-
ton ammattilaispalvelua: Palvelua saa nyky-
ään 11 eri kielellä. Draken kädenjälki näkyy 
myös kaupunginkirjaston monipuolisessa toi-
minnassa, kuten monikielisissä satutunneissa, 
kirjallisuuspiireissä ja nuorille suunnatussa toi-
minnassa.

Sunniva Drake är årets Fördomsfri föregångare

Sunniva Drake tilldelades utmärkelsen Fördomsfri föregångare under öppningstillfället för Veckan 
mot rasism på Narinken i Helsingfors!

Sunniva Drake har i sitt agerande visat mod och fördomsfrihet. Hon har visat på hur en vanlig 
medborgare genom egna val kan påverka och bidra till ett bättre samhälle.

Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus luovutettiin Sunniva Drakelle rasisminvastaisen viikon avauksessa 
Narinkkatorilla Helsingissä. Kuvassa Sunniva Draken lisäksi pääsihteeri Kristiina Kumpula (vas.) ja kotoutu-
misen tuen koordinaattori Hanna Holm HUPista.
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PUNAINEN RISTI JA PAPERITTOMAT

Suomen Punaisen Ristin osastot ja 
paperittomien tukeminen
Turvapaikanhakijoiden ja paperittomien aut-
taminen mietityttää nyt kaikkialla maassa, 
niin kuntatasolla kuin järjestökentällä, ja myös 
SPR:n vapaaehtoisten keskuudessa. Ihmises-
tä tulee paperiton esimerkiksi silloin, kun hän 
on saanut lopullisen, kielteisen turvapaikka-
päätöksen eikä enää kuulu vastaanottopalve-
luiden piiriin. Osa näistä henkilöistä jää Suo-
meen ilman oleskelulupaa, jolloin he jäävät 
merkittävissä määrin myös palveluiden ja tur-
vaverkkojen ulkopuolelle.

Paperittomien auttamista ohjaa ydinajatuk-
semme, eli Punainen Risti auttaa haavoittu-
vassa asemassa olevia ihmisiä kaikkialla maa-
ilmalla. Toiminnan määrittelee avun tarve, ei 
autettavan asema tai status. Järjestön valmiut-
ta on nostettu valtakunnallisesti: Paperittomi-
en määrän kasvaessa kevään ja tulevan kesän 
aikana, tarjoamme periaatteidemme mukais-
ta hätäapua kaikille tarvitseville. Järjestö on 
linjannut, että vastaanottopalveluiden päätyt-
tyä auttamisvastuu siirtyy paperittomien osal-
ta piireille ja osastoille.

Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, 
että piiri etsii tilanteessa ratkaisuja ja tukee 
osastojaan auttamistehtävässä. Osastojen va-
paaehtoiset päättävät kuitenkin itsenäisesti, 
miten haluavat lähteä mukaan. Kun kyseessä 
on paperittomien auttaminen, osastot voivat 
esimerkiksi tarjota turvallisia tapaamispaik-
koja, järjestää toimintaa, kertoa oman paik-

kakuntansa palveluista, puhua paperittomien 
puolesta sekä jakaa oikeaa tietoa ja avus-
taa mahdollisissa hätämajoituspisteissä. Kal-
kun logistiikkakeskuksesta on tilattavissa ma-
teriaalista apua, kuten hygieniapakkauksia ja 
huopia. Tilaukset tehdään piiritoimiston kaut-
ta. Osasto voi myös mahdollisuuksiensa mu-
kaan järjestää ruokajakelua ja antaa muuta 
materiaalista apua.

Olemme sanoittaneet Punaisen Ristin toimin-
taperiaatteita paperittomien auttamiseen, ja 
ne löytyvät Rednet-sivuilta. Kevään kuluessa 
pidetään yllä valtakunnallista tilannekuvaa ja 
tehdään yhteistyötä muiden järjestöjen sekä 
viranomaisten kanssa. Järjestämme kouluttaji-
en koulutuksen paperittomat-teemasta lauan-
taina 8.4.2017 klo 12.00 – 15.00. Paikka tar-
kentuu myöhemmin.

Ilmoittautumiset Lyytin kautta: bit.ly/HUP_kou-
lutus 

Tilanne on meille kaikille uusi ja haastava. Toi-
vomme, että osastojen vapaaehtoiset ottavat
yhteyttä piirin kotoutumistuen koordinaatto-
riin ja monikulttuurisuustoiminnan kehittäjiin, 
jos ilmenee kysymyksiä tai huolenaiheita kos-
kien turvapaikanhakijoiden tilannetta ja
paperittomuutta. Pyrimme tarjoamaan tietoa, 
ohjausta ja tukea vapaaehtoisille.

Koulutus 8.4.2017

Punaisen Ristin viikko 8.–14.5.2017

Juhlistamme 140-vuotiasta Suomen Punaista Ristiä. Esittelem-
me historian avulla, miten olemme vastanneet 100-vuotiaan 
Suomen tarpeisiin. Hankimme uusia auttajia ja lisäämme tun-
nettavuuttamme. 

Ydinviesti: Punainen Risti on luotettava auttaja. Osaavat aut-
tajat luovat ympärilleen turvaa.

Tuki keskustoimistosta: Helppokäyttöinen valokuvanäytte-
ly historiastamme ja sitä tukeva vihkonen. Materiaalit ja ohjeet 
auttajakurssin pitämiseen. 

RedNet: rednet.punainenristi.fi/viikko
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VOLUNTEERING IN ENGLISH

Dear Red Cross actives in Helsinki and Uusi-
maa region, I am quite sure this is the first ar-
ticle written in English in Tässä ja Nyt. Why I 
am writing this in English should not be a sur-
prise for us. Finland has become more and 
more international in a very short time. This 
does not include only the capital region, for 
example in Kerava we have 8,7 % of the pop-
ulation speaking something else than Finnish, 
Swedish or Sami as their first language. Often 
English is the language that brings the new 
Finns from different backgrounds together, 
and although we want everyone to learn Finn-
ish or Swedish, English is often the easiest 
step stone for communication in this coun-
try. There are also significant number of peo-
ple working and studying for shorter periods 
in this country, who do not usually learn new 
languages during their stay here in the north.

We should organize more and more activities 
that are open for people who only know a 
bit of Finnish or are just developing their lan-

guage skills. Not everything needs to be avail-
able in English, but we need to keep an open 
mind on how we can include new Finns into 
our activities. Why would we do this? Well be-
cause of many reasons. First, we want to inte-
grate people into our society and give people 
something reasonable to do. As great exam-
ples of this, I would mention the International 
First Aid group of Länsi-Helsinki and the Kes-
ki-Espoo’s Ensiapuryhmä, which according to 
volunteer mr. Juhana Päivärinta operates in 
“Rally English”. In these groups, when prac-

ticing First Aid side-by-side with Finns, eve-
ry one learns a bit of Finnish and they have 
a good hobby. We all have made plenty of 
new friends through this hobby and therefore 
I don’t need to open this point for this audi-
ence.

Second, in these groups there are plenty of 
motivated people who are in need of a good 
hobby. Many expatriate workers are highly 
skilled professionals in their working life, who 
have plenty of live experience and often great 
social skills. Not many NGO’s in Finland offer 
volunteering opportunities for people with in-
ternational background or in English. We can 
definitely offer opportunities for these peo-
ple and think of ways on how we can help to-
gether. Keski-Helsinki will for example organ-
ize a Friend activity course (ystäväkurssi) in 
English later this spring. All the courses or-
ganized in English here in the district were ful-
ly booked in matter of days, this exceeds the 
popularity of Finnish speaking courses by far.

Third, having people with different back-
grounds improves our readiness and disaster 
preparedness. Also the new member poten-
tial is quite significant, look at numbers be-
low. Imagine if in 2015 we would have had a 
bigger number of volunteers, who could have 
translated our activities to the asylum seek-
ers. Here in Helsinki we have noticed that ex-
change students can be very useful for our 
groups. Furthermore, when offering people 
places where to volunteer and places where 
to learn for example Finnish and meet locals 
it contributes to our community resilience, In 
other words makes our communities stronger. 

Finally, the Finnish Red Cross (FRC) is an in-
teresting NGO, where people want to volun-
teer. What makes us significant is not just our 
unique position in the society, but also our in-
ternational network. We are present in more 
than 190 countries and most of the peo-
ple know about this movement before enter-
ing Finland. As they say, when disaster strikes 
some in the world we the volunteers are al-
ready present. That’s why we can say: we are 
always in never out!

Internationality should not be just a princi-
ple for us. It should be a norm and our local 
branches should be places for everyone to be-
come helpers, within local possibilities. It is 
obvious that in many of our tasks it is 

Internationality – just a principle?
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VOLUNTEERING IN ENGLISH

Population
31.12.2017 Finnish Swedish Sami

Other 
languages

Other 
languages %

Askola 5104 4811 166 0 127 2,5 %

Espoo 269802 211252 20216 9 38325 14,2 %

Hanko 8864 4708 3768 1 387 4,4 %

Helsinki 628208 504011 36004 61 88132 14,0 %

Hyvinkää 46463 43804 390 0 2269 4,9 %

Inkoo 5541 2373 2976 0 192 3,5 %

Järvenpää 40900 38600 394 2 1904 4,7 %

Karkkila 8969 8449 76 0 444 5,0 %

Kauniainen 9486 5634 3265 3 584 6,2 %

Kerava 35293 31796 434 1 3062 8,7 %

Kirkkonummi 38649 29520 6623 11 2495 6,5 %

Lapinjärvi 2774 1761 891 0 122 4,4 %

Lohja 47353 43916 1657 4 1776 3,8 %

Loviisa 15311 8412 6366 0 533 3,5 %

Myrskylä 1969 1726 191 0 52 2,6 %

Mäntsälä 20685 20005 195 2 483 2,3 %

Nurmijärvi 41897 39957 488 1 1451 3,5 %

Orimattila 16326 15873 97 3 353 2,2 %

Pornainen 5125 4917 104 0 104 2,0 %

Porvoo 49928 32193 14887 1 2847 5,7 %

Pukkila 1971 1911 16 0 44 2,2 %

Raasepori 28405 8747 18464 1 1193 4,2 %

Sipoo 19399 12069 6616 0 714 3,7 %

Siuntio 6182 4116 1800 0 266 4,3 %

Tuusula 38459 36509 589 3 1358 3,5 %

Vantaa 214605 175824 5676 20 33085 15,4 %

Vihti 28919 27205 508 1 1205 4,2 %

How big proportion of your municipality speaks foreign languages? 
Check: 

a necessity to know Finnish or Swedish, but 
we can always be creative about how to in-
volve people. Abdullah Al-Aani the vice chair-
man of the Laajasalo Red Cross branch has 
lived in Finland for two years and he sets a 
great example for us all. He is an engineer 
who speaks Arabic, English, Russian and Finn-
ish and he brings great set of skills for his lo-
cal branch. Our longest serving secretary gen-

eral Carl Gustav Mannerheim would agree with 
this message, since he was a very interna-
tional gentleman and his Finnish was far away 
from perfect. Let’s honor our 140- year old or-
ganization, its values and let’s give everyone 
a chance to volunteer. 

Janne Leskinen
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Information about some of the functioning groups

Hang around evenings

• Spring 2017 hangaround evenings will be 
organized: Friday 21.4. 18–21.30 and Friday 
19.5. 18-21.30 Kevään päättäjäiset. Place 
Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 Helsinki. 

Places where to improve Finnish

• Pulinapaja, Thursdays 15.30–17.00, Kal-
lio-Käpylä Red Cross, Hämeentie 85–89. Con-
tacts: marja.pakaste@kolumbus.fi 
• Papupata: Tuesday and Thursdays 18.00 - 
19.30 in Familia Club, Yrjönkatu 29, 4. krs. 
Contacts: papupata.kerho@gmail.com
• Puhutaan suomea! –kielikahvila, Tuesdays 
klo 17.30-19.00, Kauppakeskus Entresse, In 
Espoo centrekirjaston Jukeboksi. Contacts: si-
ni.neuvonen@gmail.com

• Vantaa International Club Every Second Wed-
nesday (even weeks) 6 p.m. – 7:30 p.m. at 
Kafnetti Koivukylä, Rautkallionkatu 3, 01360 
Vantaa. Contacts: 041 5167 955 or 
vantaankv.klubi@gmail.com
Facebook: Vantaan kansainvälinen Klubi - Van-
taa International Club

First Aid in English

• First Aid in Helsinki: every other Tuesday in 
Kamppi, Helsinki (address Salomonkatu 17 
B, 3rd floor). For more information and FAQs 
please see rednet.punainenristi.fi >firstaid and 
www.facebook.com > FirstAidHelsinki (Länsi-
Helsingin osasto)
• First aid in Espoo. Contacts: Juhana Päivärin-
ta, puh. 040 246 9910 

Red Cross Groups in Kaarlenkatu Reception 
Centre, Operated Helsinki City

• Toimintatorstai (action Thursday) even 
weeks from 18-20 & Taidetorstai (art Thurs-
day) uneven weeks 18 – 20. Contacts: spr.
kaarlenkatu@gmail.com. (Kallio-Käpylän osas-
to)
• Kaarlenkatu Childrens Group, Saturdays 
13.30 – 15.30, Contacts: spr.lastenryhma@
gmail.com (Töölön osasto)
• Mens group (Friday evenings 18.00 – 20.00, 
-Facebook: SPR Mens´s Group Helsinki (Töö-
lön osasto)
• Language Club Muuttolinnut, Mondays 18.30 
– 20.00. Contacts: muuttolinnut.laksyhelppi@
gmail.com (Töölön osasto)
• Kaarlenkatu Children Group, Saturdays 13.30 
– 15.30. Contacts: spr.lastenryhma@gmail.com 
(Töölön osasto)

Red Cross in Punavuori Reception Centre, 
Operated by the Helsinki City

• Punavuori Dream Team, Uudenmaankatu re-
ception centre even mondays 18-20. Con-
tacts: punavuoridreamteam@gmail.com (Kal-
lio-Käpylän osasto)
• Punavuori Childrens Group tuesdays 18.00-
19.00. Contacts: punavuoren.lastenryhma@
gmail.com
• Punavuori Womens group (Punahilkat) Wed-
nesdays 18.00, (occasionally other times as 
well). Contacts: punahilkat@gmail.com

Groups in Red Cross Reception Centre 
Auramo in Vantaa

Contacts:  Milla Mäkila, milla.makila@vantaa.fi, 
09 839 31 798 or 043 82 70 113 
• Toimintatiistai, action Tuesday SPRLV.MMT@
gmail.com

Groups in Espoo

• Siikajärvi Reception centre. Contacts: katri-
rannisto@gmail.com 
• Nihtisilta Reception Centre. Contacts: katri-
rannisto@gmail.com
• Kotiudutaan Espooseen (Leppävaara region). 
Contacts: kotiudutaan@gmail.com
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Osastokyselyllä saatiin paljon tietoa 
osastojen vastuuvapaaehtoisilta
Joulukuussa 2016 lähetettiin osastojen yli vii-
delle sadalle vastuuhenkilölle sähköinen kyse-
ly piiritoimiston palveluista ja tuesta. Lämmin 
kiitos teille, jotka vastasitte! Saimme kaikki-
aan 123 vastausta vastausprosentin olles-
sa 24 %. Edelliset kyselyt ovat vuosilta 2012, 
2008, 2004.

Kaikista vastaajista 79 % koki saaneensa riit-
tävästi apua toimistolta. Kokonaisuudes-
saan piiritoimistolta saadut palvelu ja tuki sai-
vat kouluarvosanan 7,7.  Vastausten joukosta 
erottui kuitenkin samaan aikaan vähemmälle 
tuelle jääneitä tehtäviä, kuten osastojen sih-
teerit, rahastonhoitajat ja tiedottajat. Näissä 
tehtävissä toimivien tukeen kiinnitetään jat-
kossa enemmän huomiota. Tyytyväimpiä pal-
veluihin olivat osastojen puheenjohtajat ja ko-
timaan avun yhdyshenkilöt.

Tieto oikeasta yhteyshenkilöstä eri tehtävi-
en ja ohjelmien kohdalla on tärkeää. Vakiin-
tuneimmissa toimintamuodoissa, kuten ystä-
vätoiminnassa yhteyshenkilöt toimistolla ovat 
hyvin tiedossa ja työnjako osastoissa vakiin-
tunut. Turvapaikanhakijoiden ja kotoutumisen 
tuessa saimme jonkin verran palautetta epä-
selvyyden ja myös työntekijöiden vaihtumisen 
vuoksi.

Kyselyn antia tullaan hyödyntämään 
osastotuen kehittämisessä.

Olemme käyneet jo yhteisesti toimistolla lä-
pi saamaamme palautetta. Käymme kevään ai-
kana piiritoimistolla läpi eri vastuualueilla vie-
lä tarkemmin läpi millaista palautetta olemme 

saaneet ja ratkomme palvelujemme koettuja 
ongelmakohtia.

Toimiston vastausten nopeudesta tuli jonkin 
verran palautetta. Kun vastuuhenkilö on tie-
dossa, vastaukset tulevat nopeasti, mutta 
epäselvissä tapauksissa olivat muutamat vas-
taajat saaneet vastauksen turhan pitkän ajan 
päästä.

Ylivoimaisesti eniten kiitosta sai vastaajilta 
Tässä ja Nyt -järjestötiedote, jonka luki sään-
nöllisesti 90 % vastaajista. Eniten tukea piiri-
toimistolta saatiin sähköpostilla ja puhelimit-
se, mutta myös Facebook oli noussut mukaan 
tukikanavien joukkoon. Sitä myös kysyttiin en-
simmäistä kertaa.

Kiinnitämme jatkossa huomiota erityisesti 
seuraaviin asioihin: 

1) Vastuuhenkilöt teemoittain ovat selkeästi 
esillä piirin sivuilla ja Tässä ja Nyt -lehdessä

2) Vastaamme viesteihin mahdollisimman no-
peasti ja mikäli emme pysty hoitamaan jota-
kin asiaa nopeasti tai joskus auttamaan asias-
sa lainkaan, kerromme sen avoimesti.

Palautetta saa antaa jatkossakin suoraan kai-
kille työntekijöillemme. Kehitysideoista voit 
olla myös yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Tapani Tulkki
kehittämispäällikkö
puhelin 0400 933 966 
sähköposti tapani.tulkki@redcross.fi

OSASTOKYSELY

Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa!

Löydät meidät facebookist osoitteella: Punainen Risti, Hel-
singin ja Uudenmaan piiri. Oletko jo käynyt tykkäämässä si-
vujamme? 

Facebook-sivullamme on jo yli 3000 tykkääjää. Aloittelem-
me piiritoimistossa nyt myös twitterin käyttöä. Piirin si-
vu löytyy twitteristä @sprhup, piirin ja piirin työntekijöi-
den ajankohtaisia kuulumisia voit seurata myös hashtagilla 
#sprhup. 
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TEEMAKOULUT

Yksi keino saada nuoria mukaan ystävätoimin-
taan on tehdä yhteistyötä lukioiden kanssa. 
Samalla on mahdollisuus laajentaa toimintaa. 
Haukilahden lukion kanssa toteutetaan par-
haillaan yhteistyötä ystävätoiminnan saralla. 
Sen pohjalta on saatu hyviä vinkkejä yhteis-
työn käynnistämiseksi:

1. Punaisen Ristin osasto ja lukio sopivat tee-
makoulusopimuksessa yhteistyöstä (sisältö, 
toiminta, vastuut, mahdolliset kustannukset 
yms.) ystävätoiminnan saralla. Osastosta ja lu-
kiosta valitaan yhteyshenkilöt toiminnalle.

2. Osasto, lukio ja mukaan tuleva laitos (esim. 
palvelutalo, vanhainkoti, vammaisten asu-
mispalveluyksikkö) tapaavat ja suunnittelevat 
toiminnan sisällön. Toiminta voi olla ryhmä-
muotoista, kahdenvälistä, pareittain tehtä-
vää, tapahtumien toteuttamista tai/ ja jotain 
muuta. Laitos voi olla sellainen, jonka kans-
sa paikallisosasto tekee jo yhteistyötä. Vaih-
toehtoisesti voidaan aloittaa yhteistyö koko-
naan uuden laitoksen kanssa, mikä on hyvä 
keino kasvattaa ystävätoimintaa osaston alu-
eella. Laitoksen sijasta voidaan valita tiet-
ty kohderyhmä vaikka toiset nuoret, maahan 
muuttaneet tms., joiden kanssa nuoret tule-
vat toimimaan. Huomioikaa, että kahdenväli-
sessä ystävätoiminnassa tulee olla vähintään 
18-vuotias, mutta porukalla tehtävässä toi-
minnassa saa olla nuorempiakin mukana.

3. Paikallisosasto pitää lukiolaisille infotilai-
suuden. Siinä esitellään lyhyesti ystävätoi-
mintaa ja kerätään tiedot nuorista, jotka ovat 
valmiita osallistumaan ystäväkurssille. Tilai-
suudessa voidaan näyttää videoita ystävätoi-
minnasta, jutella esimerkiksi ystävyydestä, yk-
sinäisyydestä, hyvästä vanhuudesta tai tehdä 
kortteja, jotka viedään laitoksiin. Näitä kortte-
ja nuoret voivat sitten kirjoittaa yhdessä lai-
toksen asukkaiden kanssa ja lähettää eteen-
päin mm. ystävänpäivän, pääsiäisen tai joulun 
kunniaksi. Infotilaisuuden pituus sovitaan kou-
lun kanssa. Lisäksi yhdessä mietitään, millä 
tunnilla tai missä muussa yhteydessä ja mille 
kohderyhmälle info pidetään.

4. Järjestetään ystävätoiminnan lyhytkurssi 
(3t) tai peruskurssi (12 t) halukkaille nuorille. 
Jos lukiolaisille ei ole mahdollista pitää omaa 
kurssia, ohjataan heidät lähimmälle ystävä-
kurssille. Ystävätoiminnan peruskurssin käymi-

nen ja tietty määrä käyntejä voidaan hyväksyä 
lukion vallinaiskurssiksi. Tästä pitää sopia luki-
on rehtorin kanssa.

5. Koulutuksen jälkeen nuoret alkavat vierai-
lemaan sovitussa laitoksessa tai toimimaan 
valitun kohderyhmän kanssa tietyn käynti-
määrän tai ajanjakson verran. Ainakin ensim-
mäisellä kerralla on hyvä olla mukana osaston 
yhteyshenkilö(t). Ennen vierailujen aloittamis-
ta osaston yhteyshenkilöt sekä laitoksen ja 
koulun edustajat sopivat käyntikertojen mää-
rästä tai ajanjakson pituudesta. Kerrotaan 
nuorille paikallisosaston ja laitoksen yhteys-
henkilöiden tiedot (esim. nimi, puhelin ja säh-
köposti), joihin voi olla yhteydessä esteen sat-
tuessa, ongelmatilanteissa ja muuten.

6. Osasto ja koulu pitävät palautetilaisuuden, 
jossa nuoret saavat todistuksen toiminnas-
ta. Lisäksi kuullaan kaikkien osapuolten koke-
muksia yhteistyöstä ja arvioidaan toimintaa.

Punaisen Ristin Teemakouluniksi 3/4

Yhteistyön käynnistäminen ystävätoiminnan saralla

Haluaisitteko omaan osastoonne 
Punaisen Ristin Teemakoulun?

Punainen Risti saa Teemakoulun avulla lisää 
toimintaa ja tekijöitä. Teemakoulu on pitkäjän-
teistä yhteistyötä oppilaitoksen ja osaston vä-
lillä. Punainen Risti tarjoaa kanavan, jossa ar-
voja viedään eteenpäin käytännön toimintana. 
Yhteistyösopimuksessa määritellään sisältö, 
vastuualueet, mahdollisuudet ja toiminta. Tee-
makoulut ovat erityisesti lukioita. 

Teemakoulu mahdollistaa Reddie Kids -var-
haisnuorten kerhotoiminnan, Punaisen Ristin 
viikon tapahtuman järjestämisen, Nälkäpäivä-
keräyksen järjestämisen uudella tavalla ja uu-
sin voimin, uusien jäsenten mukaan saamisen 
(lapset, lasten vanhemmat, opettajat ja muut 
yhteistyötahot) ja osaston tunnettuuden li-
säämisen.

Lisätietoja 
• nuorisotoiminnan suunnittelija Mia Niemelä, 
puh. 020 701 2369, mia.niemela@punainen-
risti.fi 
• piirin hallituksen jäsen ja rehtori Pekka Piri, 
puh. 050 590 6327, pekka.piri@espoo.fi
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HELSINGFORS OCH NYLANDS DISTRIKThup.punainenristi.fi

Distriktsbyrån    
Salomonsgatan 17 B, 5. vån, 00100 Helsingfors

Utbildning- och frivillgverksamhet
Salomonsgatan 17 B, 3. vån, 00100 Helsingfors

Tfn 020 701 2000 
Priset till nummer som börjar på 0207 bestäms av te-
lefonoperatören. För närvarande är samtalspriset 
8,35cent/samtal + 16.69 cent/min. om man ringer från 
en fast telefon och 8,35 cent/samtal + 16.69 cent/
min. om man ringer från en mobiltelefon. När man 
ringer från utlandet är samtalskostnaderna som för 
ett vanligt utlandssamtal. (moms. 24 %)
 
E-post 
hup.neuvonta@rodakorset.fi
ea-koulutus.hup@rodakorset.fi
kerays.hup@rodakorset.fi
andra e-poster: förnamn.släktnamn@rodakorset.fi

Beredskapsjour 
I nödsituationer, när distriktsbyrån är stängd, 
kan man kontakta distriktets beredskasjourhavande
på numret 020 377 710.

Teamet för frivilligverksamhet

• Eloranta Titta, koordinator, fhj-verksamhet, 
Å 020 701 2358 
fhj-grupperna, fhj-bussen, fhj-jouren, Hälsopunktverk-
samheten

• Hakala Ari, organisationschef Å 020 701 2359
stöd till frivilligverksamheten, avdelningsforum,
avdelningsfadder 

• Heinonen Helena, organisationsassistent 
Å 020 701 2360 
medlemsregister, materialutskick, medlemslistor och 
-adresslappar

• Hollstein Jarmo, beredskapschef Å 020 701 2361
koordinering av frivilig räddningstjänsten, samarbete 
med myndigheter, hemlandshjälp

• Holm Hanna, planerare, flykting- och mångkulturar-
bete Å 020 701 2365
stöd för avdelningarnas mångkulturella veksamhet

• Holm-Cûzdan Helena, Å 040 635 8350
organisationsassistent

• Juslin-Sandin Heidi, programchef, insamlingschef 
Å 020 701 2387
avdelningsfadder (svensk service), insamlingar, 
koordinering av socialserviceverksamhet

• Kuhlefelt Eva, planerare, mångkulturverksamhet, 
Helsingfors Å 040 648 6785

• Lempinen Markku, fhj-jouransvarig Å 020 701 2367
fhj-jourbeställningar

• Leskinen Janne, utbildningsplanerare Å 020 701 2373
programutbilding, promo- och utbildareutbildning, av-
delningsfadder

• Mustonen Outi, planerare, socialserviceverksamhet
Å 020 701 2370
stöd för socialserviceverksamhet, vänförmedlingar, 
hemlandshjälp

• Niemelä Mia, planerare, ungdomsverksamhet 
Å 020 701 2369
stöd för ungdomsverksamhet, Reddie Kids -klubbar, 
humanitar rått

• Pokkinen Maija, planerare, vänförmedlingens 
utvecklingsprojekt Å 020 701 2369

• Oittinen Sari, regionalarbetare för närstående-
vårdare Å 020 701 2357
utbildning och stöd till frivilligverksamheten för 
närståendevårdare 

• Sipilä Liina, evenemangskoordinator 
Å 040 642 8270

• Tammi Elina, programmassistent Å 020 701 2253

• Tulkki Tapani, utvecklingschef, Osastojen 
kasvuhanke Å 0400 933 966

• Vesala Pirjo, projektchef, Vägkost för ett gott liv
Å 020 701 2366

• Yared Mehalet, planerare, mångkulturverksamhet 
Å 020 701 2371 
stöd för avdelningarnas mångkulturella verksamhet, 
läxklubbverksamheten

Teamet för första hjälpen -utbildning

• Aarnisalo Kim, kurssekreterare Å 020 701 2377
publikkurser i första hjälpen

• Lepistö Leena, utbildningssekreterare Å 020 701 2376
företagskurser i första hjälpen

• Raatikka Tuula, kundchef 
Å 020 701 2378

• Sjöberg Mirja, chef för fhj-utbildningen 
Å 0400 787 135

• Suikki Aira, kurssekreterare Å 040 304 705

• Chaufför Mika Salin, utbildare i första hjälpen och 
hålsokunskap Jukka Antikainen, Päivi Karlsson, Eeva 
Nousiainen och Rina Oksanen

Ledning och administration

• Eteläpää Piia, ekonomichef Å 020 701 2356

• Kaukiainen Petri, verksamhetsledare Å 020 701 2363 
administration och ekonomi, distriktets styrelse, stad-
geenliga möten, mottaggingscentraler

• Korhonen Tuula, informationssekreterare 
Å 020 701 2364
Här och nu, distriktets www-sidor, RedNet, utmärkel-
ser, stadgeenliga möten

• Moisio-Puustinen Laura, personalassistent 
Å 020 701 2263
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Handboken för Röda Korsets frivilliga, Hjälpare i 140 år, har postats till avdelningarnas aktiva. Boken berättar om vårt hjälparbetes 
fina historia och ger tips för det här året. Man kan ladda ner den svenskspråkiga pdf-versionen i Röda Korsets webb-butik, 
www.rodakorsbutiken.fi.


